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11. juni 2016 

 

Stævnet med gode præmier og gaver til alle 

Bemærk halv pris ved tilmelding og betaling inden 25. februar 2016 

Vejlby-Risskov Idrætsforening (VRI) har sammen med hovedsponsor IdHair 

fornøjelsen at indbyde jer til fodboldstævne for årgangene U5- U16 drenge og 

piger. Alle kampe spilles på baneanlægget ved Bellevuehallerne, Nordre 

Strandvej i Risskov. 

Tidspunkt : 
Stævnet afvikles lørdag den.11. juni, og puljerne spilles færdig inden for kor-

test mulig tidsramme samme dag. Program fremsendes på mail ca. 1 uge før 

stævnet. Stævneadministrationen forbeholder sig ret til at lægge rækker sam-

men såfremt antal tilmeldinger taler herfor. 

Præmier : 
Alle deltagerne får en flot IdHair gave.  

Der er holdpokal til nr. 1 og 2 i U11- U16 og en statuette til alle i U5-U10. 

Kampe: 
 Tremandshold er garanteret tre kampe og der må max. være fem spillere på holdet 

 Femmandshold er garanteret fire kampe og der må max. være otte spillere på holdet. 

 Ottemandshold er garanteret fire kampe og der må max. være 11 spillere på holdet. 

Rækker og niveauer fremgår af skemaet. 

Dommere: 
Der anvendes lokale dommere i U5-U11. U12-U16 dømmes af DBU-

dommere. 



Conventus Vejledning VRI  
  

 

 

10.08.2013KlubOffice     Side 2 af 2 

Aktiviteter og forplejningsmuligheder: 
Der er gode muligheder for at købe forfriskninger og mad på stævnepladsen. 

Kom og få testet din skudhastighed på speed-track’en, prøv tricks på panna-

banerne eller få sat kulør på frisuren med Id Hair produkter. Fodboldbanerne 

ligger direkte op til én af Østjyllands bedste badestrande, så husk evt. hånd-

klæde og badetøj til en dukkert efter kampene. 

Tilmelding : 
Sker via www.staevner.dkhttp://staevner.dk/staevne/11588/id-hair-sommer-

cup-vri-2016.aspx senest den 28.maj 2016. Tilmelding er først gældende, når 

deltagergebyr er indbetalt på konto: 1535 4508313128  

Husk at påføre staevner.dk-id-nr., klub og række(r) på indbetaling. 

Tivoli Friheden: 
Alle deltagere, søskende og forældre kan købe billetter billigt til Tivoli Frihe-

den, for 140.-kr pr stk (barn eller voksen) gælder for entre og turbånd, (bespa-

relse ca 100.-kr pr billet.) 

Bestilles senest 6. juni hos Bo Nielsen på: allingevej@gmail.com 

Spørgsmål: 

Vedr.Tilmelding   kontakt Pernille Salling 
& betaling:     pernille_salling@hotmail.com 

Vedr. Stævnet  kontakt stævneleder Anders Gehlert Schmidt   
& program:    andersgschmidt@gmail.com 
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